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UZNESENIE č. 01/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
01 A overovateľov : Jarmila Matiščíková, Zlatica Fritzová
01 B návrhovú komisiu : Martina Brejčáková
01 C zapisovateľku : Marta Kokoruďová
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

UZNESENIE č. 02/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
program zasadnutia bez zmien
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

UZNESENIE č. 03/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
podnety, sťažnosti a pripomienky občanov, poslancov :
včas informovať občanov o vzniknutých poruchách vodovodu a časovom postupe
odstraňovania závady
upozornenie pre občanov, aby sa vo večerných hodinách označili reflexnými prvkami
voľne behajúci psi v časti Stará dedina
použitie farieb na preliezky od sponzorov za predchádzajúce roky
nespustenie štátnej hymny o polnoci v miestnom rozhlase
nezverejnené zápisnice zo zasadnutí OZ
overenie kto je vlastník chodníka okolo kostola a kto je zodpovedný za jeho údržbu
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UZNESENIE č. 04/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 16.12.2016
č. 59 – v realizácii ( poškodenie mreže )
č. 109 – splnené, č. 110 – splnené, č. 111 – splnené,
č. 113 – splnené, č. 114 – splnené, č. 115 – splnené, č. 116 – splnené, č. 117 – splnené,
č. 118 – splnené,
č. 120 – nesplnené, presun na február 2017,
č. 121 – splnené, č. 122 – splnené, č. 123 – splnené

UZNESENIE č. 05/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
ponuku na zakúpenie ďalších kompostérov za zvýhodnenú cenu pre občanov, ktorí
v súčasnosti už kompostujú odpad. Občania, ktorí kompostujú odpad mimo kompostéra
vyhlásia v čestným prehlásením túto aktivitu.
Informácia starostu obce o vyhlásení v miestnom rozhlase k ekologickému triedeniu odpadu,
štiepkovanie.

UZNESENIE č. 06/2017
Poslanci OZ

súhlasia
s návrhom starostu obce na oplotenie, čím sa zabezpečí oddelenie Materskej školy a Denného
stacionára.

UZNESENIE č. 07/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
informáciu konania karnevalu dňa 11.2.2017

Vojkovce, 27.01.2017

Rastislav Kolej

starosta obce
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UZNESENIE č. 08/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
01 A overovateľov : Martina Brejčáková, Jarmila Matiščíková
01 B návrhovú komisiu : Ing. Jozef Bogačevič
01 C zapisovateľku : Marta Kokoruďová
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Jaroslava Triščová

UZNESENIE č. 09/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
program zasadnutia bez zmien
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Jaroslava Triščová

UZNESENIE č. 10/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za r. 2016
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Jaroslava Triščová

UZNESENIE č. 11/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 27.01.2017
č. 59 /2016 – v realizácii ( poškodenie mreže )
č. 120 – nesplnené
č. 01 – splnené, č. 02 – splnené, č. 03 – splnené, č.04 – splnené, č. 05 – splnené, č. 06 – splnené,
č. 07 - splnené
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UZNESENIE č. 12/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
a ) spustenie prevádzky Denného stacionára Vojkovce, ktorý bol slávnostne otvorený dňa
03.03.2017
b ) aktuálny stav k spusteniu Denného stacionára s počtom 38 klientov

Vojkovce, 03.03.2017

Rastislav Kolej
starosta obce
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UZNESENIE č. 13/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
13 A overovateľov : Jarmila Matiščíková, Jaroslava Triščová
13 B návrhovú komisiu : Martina Brejčáková
13 C zapisovateľku : Marta Kokoruďová
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Ing. Jozef Bogačevič
Zlatica Fritzová

UZNESENIE č. 14/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
program zasadnutia so zmenami :
-

nový bod 4 Prevádzka ŠJ a MŠ, oprava oplotenia
ďalšie body sa posúvajú

Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Ing. Jozef Bogačevič
Zlatica Fritzová

UZNESENIE č. 15/2017
15 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
podnety, sťažnosti a pripomienky občanov, poslancov :
- múrik pri cintoríne
Prítomná : o 17.50 hod.
Zlatica Fritzová
-

túlavé psy
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15 B
-

sťažnosť p. Huňadyovej – problém s parkovania pred rodinnými domami č.

Poslanci OZ

ukladajú
predsedkyni komisie pre Verejný poriadok a ŽP a jej členov, aby danú sťažnosť prešetrili
a následne oznámili poslancom záver zo šetrenia na najbližšom zasadnutí OZ. Navrhnutý termín
zasadnutia komisie pre VP a ŽP : 31.03.2017
15 C
Sťažnosť Marcely Jeník – poškodenie spätného zrkadla na osobnom mot. vozidle
Poslanci OZ

ukladajú
predsedkyni komisie pre Verejný poriadok a ŽP a jej členov, aby danú sťažnosť prešetrili
v spolupráci s políciou

UZNESENIE č. 16/2017
16 A
Poslanci OZ

schvaľujú
podnikateľskú činnosť pre ŠJ Vojkovce 112 na výrobu a dodávku jedla pre prevádzku DS
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

16 B
Poslanci OZ

poverujú
starostu obce, aby zabezpečil všetky kroky a postupy do príslušných orgánov pre otvorenie
podnikateľskej činnosti

UZNESENIE č. 17/2017
17 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
opravu oplotenia okolo cesty III. triedy v obci Vojkovce medzi MŠ a Obecným úradom
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17 B
Poslanci OZ

poverujú
starostu obce, aby predložil cenové ponuky súvisiace s opravou oplotenia okolo cesty III. triedy
poslancom OZ na najbližšom riadnom zasadnutí, resp. inú alternatívu riešenia

UZNESENIE č. 18/2017
18 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
reguláciu potoka časť Studenec

18 B
Poslanci OZ

poverujú
starostu obce a komisiu ŽP, aby danú časť začali upravovať v rámci možností, ktorá v danej
lokalite umožňuje

UZNESENIE č. 19/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 03.03.2017
č. 8 – splnené, č. 9 – splnené, č. 10 – splnené, č. 11 – splnené, č. 12 – splnené,
č. 59 – v realizácii ( poškodenie mreže )

UZNESENIE č. 20/2017
20 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
projekt rozšírenia kamerového systému Obce Vojkovce v r. 2017
20 B
Poslanci OZ

berú na vedomie
Ekonomickú komisiu na otváranie obálok na výber dodávateľa prác „Rozšírenie kamerového
systému Obce Vojkovce“ :
č.1 Cassotech, s.r.o., Košice – cenová ponuka zo dňa 15.03.2017 v hodnote 7359,48 Eur s DPH
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č.2 Connect pro, s.r.o., Sp. Nová Ves – cenová ponuka zo dňa 21.03.2017 v hodnote 7546,80 Eur
s DPH
č.3 Kamtel, s.r.o., Kendice – cenová ponuka zo dňa 20.03.2017 v hodnote 7033,56 Eur s DPH
20 C
Poslanci OZ

schvaľujú
výber dodávateľa pre realizáciu „Rozšírenie kamerového systému“ spoločnosť Kamtel, s.r.o.
s cenovou ponukou v hodnote 7033,56 Eur s DPH ako najvýhodnejšou
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

UZNESENIE č. 21/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
úpravu rozpočtu Obce Vojkovce v r. 2017 Rozpočtovým opatrením č. 1/2017
PRÍJMY :
Navýšenie

Ekon. Klas.
111003
121001
221004
223001
223003
229002

Názov
Výnos dane z príjmov
Daň z pozemkov
Správne poplatky
Stravné (zdroj 71) réžia
Stravné MŠ, ŠJ (zdroj 71)
Odber podzemnej vody
Spolu :

Hodnota
+10100,00
+ 800,00
+100,00
+300,00
+400,00
+1000,00
+12700,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

+5600,00

EUR

Hodnota
+5000,00
+1000,00
+200,00
+500,00
+500,00
+1000,00
+700,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 - Celkom bežné príjmy : 136 156,00 EUR
322001

Transfér ŠR – MVSR

2 – Kapitálový rozpočet :

5 600,00 EUR

Spolu

141 756,00 EUR

VÝDAVKY :
Navýšenie

Ekon. Klas.
633006
635006
637004
632003
633016
632001
637027

Názov
Všeobecný materiál - obec
Údržba budov, objektov
Všeobecné služby - obec
Poštovné poplatky
Reprezentačné - starosta
Energie – plyn
Odmeny zamestnancov a DVP
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Tarifný plat

611

Spolu :
Stredisko 002 – MŠ, ŠJ
611
612001
621
623
625001
625002
625003
625004
625005
625007
627
632001
633004
633006
633006
633006
637004

Tarifný plat
Osobný príplatok
Poistné do VšZP
Poistné do ZP Dôvera, Union
Na nemocenské poistenie
Na starobné poistenie
Na úrazové poistenie
Na invalidné poistenie
Na poistenie v nezamestnanosti
Na poistenie do RFS
Doplnkové dôchodkové poistenie
Energie – plyn
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
Nákup materiálu MŠ – čerpanie dot. 5roč.
Všeobecný materiál – MŠ – kult. podujatia
Všeobecný materiál ŠJ
Všeobecné služby – MŠ, ŠJ
Spolu :

+2000,00
+12700,00

EUR
EUR

+22000,00
+3000,00
+2000,00
+600,00
+360,00
+4457,00
+280,00
+800,00
+280
+1200,00
+360
+5000,00
+800,00
+163,00
+200,00
+500,00
+400,00
+42400,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

+1200,00
+1200,00

EUR
EUR

+5600,00

EUR

Celkom bežné výdavky : 136 156,00 EUR
Stredisko 003 – DS
633006

Všeobecný materiál – DS
Spolu :

718004

Transfér ŠR – MVSR - kamerový systém

2 – Kapitálové výdavky :

Hlasovanie

za 4

5 600,00 EUR

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

UZNESENIE č. 22/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
dodatok k zmluve AQUASPIŠ, a.s., ktorý momentálne nepotvrdzujú, nesúhlasia s návrhom
nového paušálneho poplatku na r. 2017 v čiastke 120,00 Eur s DPH
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UZNESENIE č. 23/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
informáciu o príprave jarných prác pri údržbe a opravách obecného vodovodu v r. 2017
v priebehu nasledujúcich dní resp. 21.4.2017

Vojkovce, 24.03.2017

Rastislav Kolej
starosta obce

Príloha č. 1 zápisnice z riadneho zasadnutia OZ vo Vojkovciach dňa 28.04.2017

UZNESENIE č. 24/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
24 A overovateľov : Zlatica Fritzová, Martina Brejčáková
24 B návrhovú komisiu : Ing. Jozef Bogačevič
24 C zapisovateľku : Marta Kokoruďová
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1

UZNESENIE č. 25/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
program bez zmien
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1

UZNESENIE č. 26/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
podnety, sťažnosti a pripomienky občanov, poslancov :
- psy v obci, odvysielané v rozhlasovej relácii o sankciách týkajúcich sa voľne
pobehujúcich psov
- nefunkčný rozhlas pri rodinnom dome č. 54 – zakúpenie nových kusov reproduktorov
- múrik pri obecnom cintoríne
- jarné úpravy ciest
- písomná sťažnosť p. Andreja Kandrika – pozemky
Príchod: Jarmila Matiščíková
o 18.30 hod
- likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu v obci – projekt
- separácia komunálneho odpadu v obci

UZNESENIE č. 27/2017
27 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 24.03.2017
č. 59/2016 – v realizácii ( poškodenie mreže )
č. 13 – splnené, č. 14 – splnené, č. 15 – splnené,
č. 16a – splnené, č. 16b – splnené,
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č. 17 – nesplnené
č. 18 – v realizácii, č. 19 – v realizácii, č. 20 – v realizácii
č. 21– splnené
č. 22 – v realizácii, č. 23 – v realizácii
27 B
Poslanci OZ

berú na vedomie a súhlasia
s opravou oplotenia pri MŠ a poverujú starostu obce riešením havarijnej situácie a výberom
vhodného dodávateľa prác
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

UZNESENIE č. 28/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie a
stav obecných komunikácií a

súhlasia
s odstraňovaním porúch a nedostatkov po zime 2016/2017
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

UZNESENIE č. 29/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
termín ( zápisu detí ) prijímanie detí do MŠ v obci, ktoré sa bude konať od 01.05.2017 do
31.05.2017.

UZNESENIE č. 30/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
zmenu organizačnej štruktúry v obci Vojkovce
Vojkovce, 28.04.2017
Rastislav Kolej
starosta obce
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UZNESENIE č. 31/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
program bez zmien
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Ing. Jozef Bogačevič
Jaroslava Triščová

UZNESENIE č. 32/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
32 A overovateľov : Zlatica Fritzová, Jarmila Matiščíková
32 B návrhovú komisiu : Martina Brejčáková
32 C zapisovateľku : Marta Kokoruďová
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Ing. Jozef Bogačevič
Jaroslava Triščová

UZNESENIE č. 33/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
podnety, sťažnosti a pripomienky občanov, poslancov :
- zatopená šachta vodovodnej prípojky u Agáty Ledeckej, č. d. 7
- osadenie smetných košov k oddychovým zónam, ktoré sú umiestnené na začiatku a konci
obce

UZNESENIE č. 34/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 28.04.2017
č. 59/2016 – v realizácii ( poškodenie mreže )
č. 24 – splnené, č. 25 – splnené, č. 26 – splnené,
č. 27 – v realizácii
č. 17 – v realizácii, č. 18 – v realizácii, č. 19 – v realizácii,
č. 20 – v realizácii, č. 22 – v realizácii, č. 23 – v realizácii,
č. 28 – v realizácii,
č. 29 - splnené
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UZNESENIE č. 35/2017
35 A
Poslanci OZ

schvaľujú
dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.09.2016 uzavretý medzi
zmluvnými stranami Obec Vojkovce a Kalypso, n.o.
35 B
Poslanci OZ

poverujú
starostu obce, aby vykonal ďalšie právne úkony súvisiace s rokovaním a podpisom dodatku č. 1
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Ing. Jozef Bogačevič
Jaroslava Triščová

UZNESENIE č. 36/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
všetky informácie týkajúce sa prevádzky školskej jedálne na podnikateľskú činnosť a zakúpenie
potrebného materiálu a vybavenia.

UZNESENIE č. 37/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
súčasný stav prác oplotenia okolo cesty III. tr. v obci Vojkovce medzi MŠ a OcÚ.

UZNESENIE č. 38/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
stav obecných komunikácií a odstraňovanie porúch a nedostatkov po zime 2016/2017.
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UZNESENIE č. 39/2017
39A
Poslanci OZ

berú na vedomie
termín osláv MDD na 10.06.2017 a miesto konania ihrisko pri OcÚ
39B
termín podujatia Vojkovské Rusadle dňa 03.06.2017
39C
termín Jún/2017 prípravy jarných prác pri údržbe a oprave obecného vodovodu v r. 2017

Vojkovce, 26.05.2017
Rastislav Kolej
starosta obce
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UZNESENIE č. 40/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
program bez zmien
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Zlatica Fritzová
Martina Brejčáková

UZNESENIE č. 41/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
41 A overovateľov : Jaroslava Triščová, Jarmila Matiščíková
41 B návrhovú komisiu : Ing. Jozef Bogačevič
41 C zapisovateľku : Jaroslava Triščová
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

UZNESENIE č. 42/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
podnety, sťažnosti a pripomienky občanov, poslancov :
- neprehľadnosť križovatky Spišské Vlachy, Krompachy
- osadenie zrkadla v uličke pri dome č. 32
- zastavovanie autobusov pri vstupe do dediny

UZNESENIE č. 43/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 26.05.2017
č. 13 – v realizácií,
č. 18 – v realizácií,
č. 25 – splnené, č. 26 –splnené,
č. 28 – v realizácii,
č. 31 – splnené, č. 32 – splnené,
č. 33 – splnené, č. 34 - splnené

neprítomní 2
Zlatica Fritzová
Martina Brejčáková
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UZNESENIE č. 44/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
-

stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2016

UZNESENIE č. 45/2017
45 A
Poslanci OZ

schvaľujú
Záverečný účet obce Vojkovce za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce s výhradami –
spolupráca pri audite
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Zlatica Fritzová
Martina Brejčáková

45 B
Poslanci OZ

berú na vedomie a schvaľujú
výsledok hospodárenia za rok 2016 – schodok v sume 17 823,08 Eur
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Zlatica Fritzová
Martina Brejčáková

45 C
Poslanci OZ

schvaľujú
prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume 15 02707 Eur
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Zlatica Fritzová
Martina Brejčáková

UZNESENIE č. 46/2017
46 A
Poslanci OZ

schvaľujú
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vojkovce na II. polrok 2017
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Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Zlatica Fritzová
Martina Brejčáková

46 B
Poslanci OZ

poverujú
hlavnú kontrolórku obce Vojkovce vykonať kontroly podľa schváleného plánu

UZNESENIE č. 47/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
stav hospodárenia školskej jedálne pri MŠ

UZNESENIE č. 48/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
-

informácie starostu obce ohľadom opravy oplotenia okolo cesty III. triedy v obci
Vojkovce medzi MŠ a ObU
stav obecných komunikácií a odstraňovanie porúch a nedostatkov po zime 2016/2017
prípravu prác pri údržbe a opravách obecného vodovodu v r. 2017

Vojkovce, 30.06.2017
Rastislav Kolej
starosta obce
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UZNESENIE č. 49/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
program bez zmien
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Jarmila Matiščíková

UZNESENIE č. 50/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
50 A overovateľov : Zlaticu Fritzovú, Ing. Jozefa Bogačeviča
50 B návrhovú komisiu : Martinu Brejčákovú
50 C zapisovateľku : Martu Kokoruďovú
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Jarmila Matiščíková

UZNESENIE č. 51/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
podnety, sťažnosti a pripomienky občanov, poslancov :
- voľný pohyb psov, odchyt na náklady majiteľa, pokuta 100,- Eur
- výmena reproduktorov ( miestny rozhlas )
Príchod : Jarmila Matiščíková
o 18.45 hod.
- sťažnosť na sústavne preplnený kontajner
- výmena veľkokapacitného kontajnera za nádobu ( bobor ) pri RD č. 131, 71, 19, 20
Odchod : Jaroslava Triščová
O 19.20 hod.

UZNESENIE č. 52/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 30.06.2017
č. 18 – v realizácii,
č. 28 – v realizácii,
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č. 33 – v realizácii,

UZNESENIE č. 53/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
a ) za neoprávnené používanie obecného pozemku pri porušení zákazu výšku sankcie,
ktorá bola prijatá dňa 31.03.2017 komisiou pre Verejný poriadok a životné prostredie
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Jaroslava Triščová

b) vo výšku sankcie v sume 10,- Eur za porušenie „Zákazu parkovania“
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní
Jaroslava Triščová

UZNESENIE č. 54/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
informáciu starostu o možnosti čerpania dotácie MAS Sľubica

UZNESENIE č. 55/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
informáciu starostu obce o voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 04.11.2017

UZNESENIE č. 56/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
informáciu o stave hospodárenia školskej jedálne obce Vojkovce
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UZNESENIE č. 57/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
-

schválenie Registratúrneho poriadku obce Vojkovce platného od 01.06.2016

Vojkovce, 28.07.2017

Rastislav Kolej
starosta obce
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UZNESENIE č. 58/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
program so zmenami :
5. Správa nezávislého audítora za rok 2016
6. Výročná správa za rok 2016
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017
8. Stav hospodárenia MŠ a ŠJ Vojkovce v r. 2017
9. Stav hospodárenia DS Vojkovce za obdobie marec – august 2017
10. Verejné osvetlenie obce – príprava projektu
11. Správa z kontroly HK obce za I. polrok 2017
12. Úprava rozpočtu obce Vojkovce
13. Brantner Nova, s.r.o. realizácia rozšírenia skládky odpadov Kúdelník II SNV
14. Aktuálne úlohy obce :
- príprava volieb do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 04.11.2017
- príprava oslavy jubilantov v roku 2017
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

UZNESENIE č. 59/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
59 A overovateľov : Martinu Brejčákovú, Jaroslavu Triščovú
59 B návrhovú komisiu : Zlaticu Fritzovú
59 C zapisovateľku : Martu Kokoruďovú
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

UZNESENIE č. 60/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
podnety, sťažnosti a pripomienky občanov, poslancov :
- smetisko pri obecnom úrade Vojkovce
- inštalácia zrkadla pred MŠ

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič
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-

potulujúca sa líška pri ihrisku
nevysypaná konva pri rodinnom dome č. 76
pripomienka : posun odchodu autobusu z 4.45 hod. na 5.10 hod.

UZNESENIE č. 61/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 28.07.2017
č. 18 – v realizácii,
č. 28 – v realizácii,
č. 33 – splnené, č. 51 – splnené

UZNESENIE č. 62/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej
účtovnej jednotky obce Vojkovce za rok 2016

UZNESENIE č. 63/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
Výročnú správu za rok 2016 obce Vojkovce

UZNESENIE č. 64/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie a schvaľujú
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2016/2017
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

Príloha č. 3 zápisnice z riadneho zasadnutia OZ vo Vojkovciach dňa 29.09.2017

UZNESENIE č. 65/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
informáciu o stave hospodárenia školskej jedálne obce Vojkovce za obdobie január – august 2017

UZNESENIE č. 66/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
66 A
-

správu o stave hospodárenia školskej jedálne ako podnikateľskú činnosť pre DS
Vojkovce

66 B
Poslanci OZ

súhlasia
s podmienkou, že v prípade neuhradenia všetkých pohľadávok spoločnosťou Kalypso n.o. ( tak
ako bolo uvedené v písomnom prísľube ), bude pozastavená dodávka stravy pre DS Vojkovce
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

66 C
Poslanci OZ

berú na vedomie
-

správu o podnikateľskej činnosti obce Vojkovce

UZNESENIE č. 67/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
-

Správu z kontroly HK obce Vojkovce za I. polrok 2017 „Rozpočtové hospodárenie obce“
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UZNESENIE č. 68/2017
68 A
Poslanci OZ

schvaľujú
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
-

-

v súlade s § 11 ods.4 b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z. n.p. a na základe
ods. 2 a) , c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a výdavky.

Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

68 B
Poslanci OZ

schvaľujú
navýšenie príjmov o sumu 21 000,- Eur (slovom dvadsaťjedentisíc eur). Spolu bežné výdavky v
sume 155 722,44 Eur ( slovom jedenstopäťdesiatpäťtisíc sedemstodvadsaťdva eur, ).
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

68 C
Poslanci OZ

schvaľujú
navýšenie výdavkov o sumu 21 000,- Eur (slovom dvadsaťjedentisíc eur). Spolu bežné výdavky
v sume 155 722,44 Eur ( slovom jedenstopäťdesiatpäťtisíc sedemstodvadsaťdva eur, ).
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

UZNESENIE č. 69/2017
69 A
Poslanci OZ

schvaľujú
-

nákup LED osvetľovacích telies s financovaním v počte 76ks/30W , pričom ich nákupnú
cenu bude obec splácať dodávateľovi formou splátkového kalendára rovnomernými
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-

mesačnými splátkami po dobu 72 mesiacov. Súčasne schvaľuje maximálnu výšku
predpokladanej hodnoty zákazky 23 641,80 € bez DPH.“

Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

69 B
Poslanci OZ

poverujú
- na obstaranie nákupu uvedených LED osvetľovacích telies v súlade so zákonom č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- na uzatvorenie kúpnej zmluvy a splátkového kalendára, v intenciách schváleného nákupu,
s víťazom verejného obstarávania.“

UZNESENIE č. 70/2017
70 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
-

informáciu starostu obce o zámere spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. ohľadom rošírenia
Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II SNV v Spišskej Novej Vsi o 4. a 5. etapu
s predpokladanou celkovou životnosťou skládky do roku 2042,

70 B
Poslanci OZ

súhlasia a podporujú
-

rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II Spišská Nová Ves o 4. a 5. etapu,
nakoľko táto skládka je stabilizačným prvkom pre zachovanie trvale udržateľného
rozvoja odpadového hospodárstva obcí a miest regiónu Spiš

Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Ing. Jozef Bogačevič

UZNESENIE č. 71/2017
71 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
-

informáciu starostu obce Vojkovce k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré
sa uskutočnia 04.11.2017
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71 B
Poslanci OZ

berú na vedomie
-

informáciu starostu obce Vojkovce k oslavám Jubilanti 2017, ktoré sa uskutočnia
18.11.2017

Vo Vojkovciach, 29.09.2017

Rastislav Kolej
starosta obce
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UZNESENIE č. 72/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
program bez zmien
Hlasovanie
za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Zlatica Fritzová

UZNESENIE č. 73/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
73 A overovateľov : Ing. Jozefa Bogačeviča, Jaroslavu Triščovú
73 B návrhovú komisiu : Martinu Brejčákovú
73 C zapisovateľku : Martu Kokoruďovú
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Zlatica Fritzová

UZNESENIE č. 74/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
podnety, sťažnosti a pripomienky občanov, poslancov :
- osvetlenie pre rodinným domom č. 103
- potulujúce psy
- el. stĺp pred novostavbou rodinného domu Ing. Lukáša Gmucu v časti obce Rozpuce
- obecný rozhlas – výmena reproduktorov pri rod. domoch č. 1 - 10

UZNESENIE č. 75/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 29.09.2017
č. 18 – v realizácii ( regulácia potoka Studenec )
č. 28 – splnené,
č. 58 – splnené, č. 59 – splnené,
č. 60 - v realizácii ( demontáž zrkadla pred MŠ v realizácii )
č. 62 – splnené, č. 63 – splnené, č. 64 – splnené, č. 65 – splnené, č. 67 – splnené
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č. 66 – denný stacionár
66 A – splnené, 66 B – splnené,
66 C – splnené ( prevádzka DS zastavená, možná výpoveď z nájmu )
Poslanci OZ poverujú starostu obce k právnemu a finančnému vysporiadaniu dlhu spoločnosti
Kalypso a informovať poslancov na najbližšom zasadnutí OZ.
č. 67 – splnené, č. 68 – splnené, č. 69 – splnené,
č. 70 – splnené, č. 71 - splnené

UZNESENIE č. 76/2017
76 A
Poslanci OZ

schvaľujú
úpravu rozpočtu obce na rok 2017
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Zlatica Fritzová

76 B
Poslanci OZ

poverujú
zodpovedného zamestnanca a starostu obce, aby začali zákonne riešiť pohľadávky občanov –
komunálny odpad a jednotlivé dane prostredníctvom upozornení, výziev, resp. exekúcií. Zároveň
vyhlásiť prostredníctvom rozhlasovej relácie informácie o platbách daní a komunálneho odpadu.

UZNESENIE č. 77/2017
77 A
Poslanci OZ

berú na vedomie
organizáciu a prípravu volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 04.11.2017
77 B
Poslanci OZ

berú na vedomie
oslavy jubilantov 2017 v termíne 18.11.2017
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UZNESENIE č. 78/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
informácie starostu obce v právnej veci riešenia prípadu zamestnanca Daniely Jeníkovej –
neplatnosť okamžitého pracovného pomeru. Obec zastupuje JUDr. Iveta Višňovská.

UZNESENIE č. 79/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
prísediaceho podľa § 140 zákona č. 385/2002 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Prísediaci je p. ................................................
Hlasovanie

za 4

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 1
Zlatica Fritzová

Vo Vojkovciach, 27.10.2017

Rastislav Kolej
starosta obce
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UZNESENIE č. 80/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
program so zmenami :
výmena bodu č. 3 Podnety, sťažnosti a pripomienky občanov s bodom č. 7 Aktuálne úlohy obce
Hlasovanie

za 3

zdržal sa 0 neprítomní 2
Zlatica Fritzová
Jaroslava Triščová

proti 0

UZNESENIE č. 81/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
81 A overovateľov : Jarmilu Matiščíkovú, Martinu Brejčákovú
81 B návrhovú komisiu : Ing. Jozefa Bogačeviča
81 C zapisovateľku : Martu Kokoruďovú
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Zlatica Fritzová
Jaroslava Triščová

UZNESENIE č. 82/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
žiadosť o dotáciu DHZ Vojkovce na rok 2018, ktorú predniesol predseda DHZ Ing. Peter
Vilkovský

UZNESENIE č. 83/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
žiadosť o pridelenie dotácie na činnosť klubu KST Sľubica Vojkovce na rok 2018, ktorú
predniesol predseda klubu turistov Ján Baluch
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UZNESENIE č. 84/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
informácie starostu obce o aktuálnom stave Denného stacionára,
a ) k 16.11.2017 klienti DS odstúpili od zmluvy o poskytnutí sociálnych služieb,
Dňa
bola neziskovej organizácii Kalypso zaslaná predžalobná výzva na uhradenie
záväzkov voči obci Vojkovce. Po uplynutí stanovenej lehoty starosta obce pristúpi k odstúpeniu
od zmluvy medzi Kalypso n. o. a obcou Vojkovce.
b ) p. Zuzana Kolejová, zamestnankyňa DS Vojkovce informovala OZ, že spoločnosť Kalypso
má registráciu na príslušnej VUC ako poskytovateľ sociálnej služby iba do 31.12.2017
Zamestnanci spoločnosti Kalypso podali trestné oznámenie na konateľa z dôvodu
nevyplatenia niekoľkomesačnej mzdy.
c)
Poslanci OZ

poverujú
starostu obce, aby riešil situáciu DS Vojkovce po uplynutí lehoty upozornení zákonnou cestou
voči konateľovi spoločnosti Kalypso a zároveň, aby riešil majetko-právne vysporiadanie oboch
zmluvných strán.

UZNESENIE č. 85/2017
85 A
Poslanci OZ

súhlasia
aby starosta obce podal výpoveď z nájomnej zmluvy spoločnosti Kalypso n.o.
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Zlatica Fritzová
Jaroslava Triščová

85 B
Poslanci OZ

súhlasia
aby podal žalobu na príslušnom štátnom orgáne na spoločnosť Kalypso z dôvodu neuhradených
pohľadávok obce Vojkovce
Hlasovanie

za 3

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 2
Zlatica Fritzová
Jaroslava Triščová
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85 C
Poslanci OZ

poverujú
starostu obce snahou o vytvorenie zápočtu pohľadávok a majetku medzi zmluvnými stranami

85 D
Poslanci OZ

poverujú
starostu obce snahou o vyhľadanie iného vhodného prevádzkovateľa DS

85 E
Poslanci OZ

poverujú
starostu obce viesť rokovania so spišskou charitou ohľadom budúcich možností prevádzkovania
DS v obci

UZNESENIE č. 86/2017
Poslanci OZ

poverujú
p. Kolejovú, aby zabezpečila prehliadku priestorov DS s prítomnosťou poslancov OZ

UZNESENIE č. 87/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
podnety, sťažnosti a pripomienky občanov, poslancov :
- Kontrola kanálu pred r. d. č. 53
- Výzva k zabezpečeniu hospodárskej budovy pri r. d. č. 56 z dôvodu ohorozovania
verejného priestranstva obce
- Sťažnosť poštárky na psa p. Václavika
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UZNESENIE č. 88/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 27.10.2017
č. 18 – v realizácii ( regulácia potoka Studenec )
č. 60 - v realizácii ( demontáž zrkadla pred MŠ v realizácii )
č. 70 – splnené, č. 74 – splnené, č. 75 – splnené,
č. 76 – splnené, č. 77 – splnené, č. 78 – splnené,
č. 79 – v realizácii

UZNESENIE č. 89/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
presun bodu Úpravu rozpočtu obce za rok 2017 na nasledujúce riadne zasadnutie OZ
v 14.12.2017

UZNESENIE č. 90/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
návrh rozpočtu na rok 2018 v celkovej sume
na strane príjmov aj na strane výdavkov ,
rozpočet je vyrovnaný a predložený ako finančný rozpočet položiek. Kapitálový rozpočet nie je
navrhnutý. Finančný rozpočet sa skladá iba z bežného rozpočtu.

UZNESENIE č. 91/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
informácie riaditeľky MŠ PhDr. Novotnej o plánovanom divadelnom predstavení dňa 5.12.2017,
na ktoré budú použité výdavky z rozpočtu obce v čiastke 50,- Eur s tým, že s financovaním sa
bude podieľať aj obec Slatvina ( MŠ ).
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UZNESENIE č. 92/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
realizovanie tohtoročného Mikuláša dňa 5.12.2017 o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu obce
Vojkovce.

UZNESENIE č. 93/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
informácie riaditeľky MŠ o realizovaní Vianočnej besiedky v MŠ dňa 14.12.2017

Vo Vojkovciach, 24.11.2017

Rastislav Kolej
starosta obce
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UZNESENIE č. 94/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
program bez zmien:
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

UZNESENIE č. 95/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
95 A overovateľov : Jarmilu Matiščíkovú, Zlaticu Fritzovú
95 B návrhovú komisiu : Martinu Brejčákovú
95 C zapisovateľku : Martu Kokoruďovú
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

UZNESENIE č. 96/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
kontrolu uznesení zo dňa 24.11.2017
č. 18 – v realizácii ( regulácia potoka Studenec )
č. 80 – splnené, č. 81 – splnené, č. 82 – splnené,
č. 83 – splnené, č. 84 – splnené, č. 85 c) – splnené,
č. 86 – v realizácii
č. 87 – splnené, č. 88 – splnené, č. 89 – splnené,
č. 90 – splnené, č. 91 – splnené, č. 92 – splnené, č. 93 - splnené

UZNESENIE č. 97/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
úpravu rozpočtu obce Vojkovce za rok 2017, presun medzi jednotlivými položkami tak, že je
rozpočet v oblasti príjmov a v oblasti výdavkov vyrovnaný.
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0
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UZNESENIE č. 98/2017
98 A
Poslanci OZ

berú na vedomie a súhlasia
so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

98 B
Poslanci OZ

schvaľujú
finančný rozpočet obce Vojkovce na rok 2018 ako vyrovnaný, kde celkové príjmy sú 150 755
Eur ( slovom jednostopäťdesiattisíc sedemstopäťdesiatpäť eur ) a výdavky 150 755 Eur ( slovom
jednostopäťdesiattisíc sedemstopäťdesiatpäť eur ). Rozpočet obsahuje aj kapitálovú časť
rozpočtu. Finančný rozpočet na rok 2018 je prílohou zápisnice.
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

98 C
Poslanci OZ

schvaľujú
rozpočty obce Vojkovce na roky 2019 – 2020 ako výhľadové.
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

Uznesenie č. 99/2017
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 99 zo dňa 14.12.2017 schválilo vyhlásenie dňa konania
voľby hlavného kontrolóra obce Vojkovce a ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní
voľby hlavného kontrolóra obce Vojkovce a náležitosti prihlášky.
I.
Vyhlasuje
v zmysle § 18 a) ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
deň konania voľby hlavného kontrolóra na 23.2.2018. Voľba sa uskutoční dňa 23.2.2018
v priestoroch zasadačky obecného úradu.
II.
1.
2.
3.
4.

Určuje
požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
náležitosti písomnej prihlášky
funkčné obdobie
funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 0,15.
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III.
Schvaľuje
Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra.

IV.

Zriaďuje

Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na
posúdenie splnenia náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
v zložení z poslancov OZ : Ing. Jozef Bogačevič, Jarmila Matiščíková, Martina Brejčáková,
Zlatica Fritzová, Jaroslava Triščová.
V.

Ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote.
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

UZNESENIE č. 100/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2018 o miestnych daniach obce Vojkovce
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

UZNESENIE č. 101/2017
101 A
Poslanci OZ

schvaľujú
Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2018 o miestnych poplatkoch obce Vojkovce
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

101 B
Poslanci OZ

schvaľujú
Ročnú zmluvu ........ od spoločnosti Ekover, s.r.o.
Hlasovanie

za 5

proti 0
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UZNESENIE č. 102/2017
102 A
Poslanci OZ

schvaľujú
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vojkovce na I. polrok 2018
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

102 B
Poslanci OZ

poverujú
hlavnú kontrolórku obce vykonať kontroly podľa schváleného plánu.

UZNESENIE č. 103/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
všetky nové informácie, ktoré starosta obce predniesol na zasadnutí týkajúce sa Denného
stacionára Vojkovce, jeho budúcnosti a ďalšej existencie.
a ) Prečítal emailovú odpoveď od Ing. Mareka Siváka (MPSVR SR), kde na základe zistených
závažných porušení zákonom a zmluvne stanovených podmienok Ministerstvo PSVR SR
pristúpilo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.
služby podľa § 78 a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách s neverejným
poskytovateľom Kalypso n.o. Košice, doručeným danej organizácii dňa 17.08.2017. MPSVR SR
žiada od neziskovej organizácie vrátenie späť poskytnutého finančného príspevku a s ďalším
financovaním tejto neziskovej organizácie ministerstvo nepočíta. Termín na podávanie žiadosti
na rozpočtový rok 2018 bol od 01.08.2017 do 30.09.2017, preto obec ako verejný poskytovateľ
môže požiadať o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v r. 2018 pre rok 2019.
b) Predniesol názor Spišskej katolíckej charity na financovanie DS a možnú spoluprácu v r. 2018
po vzájomnom odsúhlasení.

UZNESENIE č. 104/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
projekt obnovy verejného osvetlenia a projekt Domu smútku. Projekt MAS Sľubica je schválený.
Starosta obce informoval o plánovanom postupe na najbližšie 2 – 3 roky.
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UZNESENIE č. 105/2017
Poslanci OZ

schvaľujú
mimoriadny príspevok členov záujmovej skupiny verejného sektora MAS vo výške 2000,- Eur
( sovom dvetisíc eur ) na obec, ktorý bude po ukončení implementácie stratégie členov ZSVS
MAS vrátený.
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

UZNESENIE č. 106/2017
Poslanci OZ

berú na vedomie
oboznámenie starostu obce o priebehu súdneho sporu o platnosti skončenia pracovného pomeru
p. Daniely Jeníkovej.

UZNESENIE č. 107/2017
107 A
Poslanci OZ

schvaľujú
odmenu pre hlavnú kontrolórku 100,- Eur ( slovom jednosto eur )
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

107 B
Poslanci OZ

schvaľujú
navýšenie platu starostovi obce ( vypočítaním podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods. 1 priemernej
mesačnej mzdy v NH vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok ) zvýšenie o 10 % podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 01.01.2018 do 30.11.2018.
Hlasovanie

za 5

proti 0

zdržal sa 0

neprítomní 0

Vo Vojkovciach, 24.11.2017
Rastislav Kolej
starosta obce

